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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman modern ini tingkat jumlah kendaraan bermotor menurut Badan 

Pusat Statistik  Indonesia pada tahun 2017 sudah mencapai 121,39 juta unit, dengan 

jumlah mobil berpenumpang yaitu 13,48 juta unit dari total keseluruhan jumlah 

kendaraan bermotor. Mobil berpenumpang atau mobil pribadi menjadi pilihan 

masyarakat karena lebih nyaman dan juga dapat mengakomodasi jumlah keluarga. 

Dengan tingkat kepemilikan berkendara yang tinggi membuat ramainya kendaraan 

yang melintas pada daerah tertentu sehingga terjadi penumpukan jumlah kendaraan.  

Resiko yang dapat terjadi saat menggunakan kendaraan mobil pribadi 

tentunya bermacam-macam salah salah satunya yaitu dapat mengakibatkan 

kelelahan dan mengantuk. Dengan berbagai macam resiko tersebut tidak jarang 

para pemilik kendaraan  memilih menggunakan layanan jasa pengemudi untuk 

membantu memenuhi kebutuhan berkendara.  

Dengan perkembangan teknologi saat ini pelayanan jasa bagi masyarakat 

sudah menggunakan aplikasi guna mempermudah aktifitas secara praktis yang  

berisifat on-demand. Akan tetapi  pencarian jasa pengemudi pada masyarakat saat 

ini masih menggunakan cara konvensional atau kebiasaan-kebiasaan pada 

umumnya sehingga dengan cara tersebut membuat aktifitas pencarian jasa tidak 

praktis dan efisien pada era ini, selain itu informasi yang didapat pada aktifitas 

pencarian  jasa pengemudi memakan waktu yang cukup lama dalam informasi 

ketersediaan jasa pengemudi. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mendapat gagasan 

atau hasil pemikiran untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi penawaran 

jasa pengemudi online berbasis android bagi masyarakat khususnya yang ingin 

menggunakan jasa pengemudi secara mudah dan cepat. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan observasi yang dilakukan dilapangan maka dapat diketahui 

masalah yaitu: 

1. Pencarian layanan jasa pengemudi masih bersifat konvensional dengan 

menggunakan kebiasaan pada umumnya. 

2. Pencarian layanan jasa pengemudi masih belum praktis dan efisien. 

3. Belum adanya aplikasi on-demand  guna mendukung pencarian jasa 

pengemudi.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang didapat 

yaitu Bagaimana merancang sebuah aplikasi penawaran jasa pengemudi dengan 

memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi on-demand yang dapat 

memudahkan masyarakat pada khususnya dalam pencarian jasa pengemudi secara 

mudah, cepat dan efisien? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penulis dalam pembuatan tugas akhir ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Penulisan dan rancang bangun Sistem informasi ini hanya membahas pada 

sisi client side mulai dari pendaftaran akun, login hingga proses 

mendapatkan layanan jasa pengemudi. 

2. Penulisan dan rancang bangun aplikasi ini tidak membahas: 

1. Pendaftaran pengemudi (driver). 

2. Admin. 

 

1.5 Manfaat dan Tujuan 

 Manfaat 

Aplikasi yang dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan 

pelayanan jasa pengemudi sehingga aktifitas dan informasi yang di dapat 

akan menjadi lebih cepat dan efisien. 
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 Tujuan 

1. Merancang sebuah aplikasi yang bersifat on-demand guna 

mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan jasa. 

2. Membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi ketersediaan 

layanan jasa. 

 

1.6 Luaran yang Diharapkan 

Luaran yang diharapkan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebuah 

aplikasi yang memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan informasi 

serta pengemudi secara cepat dan mudah dalam penggunaannya sesuai kebutuhan 

yang diharapkan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam pembuatan laporan ini terdapat penjelasan mengenai isi dan bagian 

dari laporan tersebut. Dimana setiap bagian laporan yang akan menerangkan isi 

laporan. Sehingga terbentuklah suatu bagian isi dari laporan yang disebut bab. 

Sedangkan bab adalah bagian dari isi buku, dalam laporan ini dibuat secara 

berurutan untuk melaporkan hasil suatu laporan yang telah dibuat. Proposal seminar 

ini ditulis dengan system matika sebagai berikut: 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang masalah yang berkaitan dengan laporan yang 

meliputi alasan pemilihan judul atau latar belakang, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat, batasan masalah, luaran yang 

diharapkan, serta sistematika penulisan. 

 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang dasar-dasar teori yang menjadi acuan dalam 

penyusunan skripsi ini, teori-teori tentang perancangan sistem dan berbagai 

teori lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian. 
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BAB 3 METODOLOGI  

Bab ini berisi tentang metode dan tentang bagaimana mengumpulkan data 

yang digunakan penulis dalam sebuah penelitian. 

 

BAB 4 ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi mengenai analisa dan perancangan sistem yang menjelaskan 

tentang kebutuhan akan informasi yang digunakan dalam perancangan 

sistem. 

 

BAB 5 PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi dan juga 

memuat saran-saran tentang usulan sistem yang diajukan oleh penulis. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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